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ิ
่
กรมธรรม์ประกันภัยเดนทางรวมทาง
Worldwide Travel Insurance
โดยการเชือถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัย ซึงเป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยนี' และเพือเป็ นการตอบ
แทนเบี'ยประกันภัยทีผู้ถือ กรมธรรม์ประกันภัยหรือ ผู้เอาประกันภัยต้องชําระ ภายใต้ข้อบังคับ เงือนไขทัวไปและข้อกําหนด
ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย บริษทั ให้สญ
ั ญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี'
หมวดที' 1 คําจํากัดความ
ถ้อยคําและคําบรรยายซึงมีความหมายเฉพาะทีได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ นความหมาย
เดียวกันทัง' หมด ไม่วา่ จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัย
1.1

บริษทั

หมายถึง

ผูร้ บั ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'

1.2

กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

1.3

หมายถึง

1.4

กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทครอบครัว
ผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

1.5

ผูเ้ อาประกันภัย

หมายถึง

1.6

คูส่ มรส

หมายถึง

1.7

บุตร

หมายถึง

1.8

ญาติใกล้ชดิ

หมายถึง

1.9

อุบตั เิ หตุ

หมายถึง

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงือนไขทัวไป
และข้อกําหนด ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย
ข้อระบุพเิ ศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย
ซึงถือเป็ นส่วนหนึงแห่งสัญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยทีให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย คู่
สมรส และบุตรของผูเ้ อาประกันภัย
บุ ค คลที ระบุ ชื อเป็ นผู้ ถื อ กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี' ซึงเป็ นผู้จดั ให้ม ีการประกันภัยเพือ
ประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
บุ ค คลที ระบุ ชื อเป็ น ผู้ เ อาประกัน ภัย ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี' และ/หรือเอกสารแนบซึงเป็ นบุคคลทีได้รบั ความ
คุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี'
คู่ ส มรสของผู้ เ อาประกัน ภัย ที จดทะเบี ย นถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย และ/หรือ ผู้ทีปรากฎชือในหน้ า ตารางกรมธรรม์
ประกันภัยในฐานะผูเ้ อาประกันภัยซึงร่วมเดินทางไปด้วยกัน
บุตรของผู้เอาประกันภัย รวมทัง' บุตรบุญธรรมทีจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ทีมีอายุไม่เกิน 21 ปี ซึงยังไม่ได้สมรส และ
ไม่ ไ ด้ป ระกอบอาชี พ และอยู่ ใ นความอุ ป การะของผู้เ อา
ประกันภัย
คูส่ มรสของผูเ้ อาประกันภัย บิดามารดา ปูย่ ่าตายาย บุตร พี
น้องของผูเ้ อาประกันภัย บิดามารดาของคู่สมรส หรือบุคคล
ใดทีได้รบั การพิจารณาเห็นสมควรจากบริการสายด่วนเป็ น
กรณีพเิ ศษ
ั ยภายนอกร่างกาย
เหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน' อย่างฉับพลัน จากปจจั
และทําให้เกิดผลทีผูเ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุง่ หวัง
การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั เิ หตุ ซึง
เกิดขึน' โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอนื
่
อาการ ความผิดปกติ การปวยไข้
หรือการติดโรคทีเกิดขึน' กับ
ผูเ้ อาประกันภัย

1.10 การบาดเจ็บ

หมายถึง

่
1.11 การเจ็บปวย

หมายถึง
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1.12 ความสูญเสีย หรือ
ความเสียหายใดๆ

หมายถึง

1.13 ความรับผิดส่วนแรก

หมายถึง

1.14 แพทย์

หมายถึง

1.15 พยาบาล
1.16 แพทย์ทางเลือก

หมายถึง
หมายถึง

1.17

โรงพยาบาล

หมายถึง

1.18

สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

1.19 คลินิก

หมายถึง

1.20 ความจําเป็ นทางการแพทย์

หมายถึง

1.21 มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดยอุบตั เิ หตุและ
ทําให้ผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพล
ภาพถาวรสิน' เชิงหรือต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
ความเสียหายส่วนแรกทีผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง
ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง'
ผู้ ที สํ า เร็จ การศึ ก ษาได้ ร ับ ปริ ญ ญาแพทย์ ศ าสตร์ บ ัณ ฑิ ต
ได้ขน'ึ ทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รบั อนุ ญาต
ให้ป ระกอบวิช าชีพ สาขาเวชกรรมในท้ อ งถินทีให้บ ริก าร
ทางการแพทย์ หรือทางด้านศัลยกรรม
ผูท้ ได้
ี รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
้ นโรค
การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรือ การปองกั
โดยวิ ธี ก ารแพทย์ แ ผนไทย การแพทย์ พ'ื น บ้ า นไทย
การแพทย์แ ผนจีน หรือ วิธีก ารอืนๆ ทีมิใ ช่ก ารแพทย์แ ผน
ั บนั
ปจจุ
สถานพยาบาลใดๆ
ซึ งจัด ให้ บ ริก ารทางการแพทย์
โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้าน
สถานที มีจาํ นวนบุคลากรทางการแพทย์ทเพี
ี ยงพอตลอดจน
การจัด การให้บริก ารทีครบถ้ว น โดยเฉพาะอย่า งยิงมีห้อ ง
สํ า หรับ การผ่ า ตัด ใหญ่ แ ละได้ ร ับ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย น
ดําเนินการเป็ นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของ
อาณาเขตนัน' ๆ
สถานพยาบา ลใดๆ ซึ ง จั ด ให้ บ ริ ก ารท างกา รแพท ย์
โดยสามารถรั บ ผู้ ป่ วยไว้ ค้ า งคื น และได้ ร ั บ อนุ ญาตให้
จดทะเบีย นดํ า เนิ น การเป็ น สถานพยาบาลเวชกรรมตาม
กฎหมายของอาณาเขตนัน' ๆ
ั บนั ทีได้รบั อนุญาตตามกฎหมาย ของ
สถานพยาบาลแผนปจจุ
อาณาเขตนัน' ๆ ดําเนินการโดยแพทย์ทําการรักษาพยาบาล
่ คา้ งคืนได้
ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ วยไว้
การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ทีมีเงือนไข ดังนี'
(1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการ
่
บาดเจ็บหรือการเจ็บปวยของผู
ร้ บั บริการ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี'ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
ั บนั
เวชปฏิบตั ปิ จจุ
(3) ต้อ งมิใช่เพือความสะดวกของผู้รบั บริการ หรือ ของ
ครอบครัวผู้รบั บริการ หรือ ของผู้ให้บริการรักษาพยาบาล
่ ยว และ
เพียงฝายเดี
(4) ต้องเป็ นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยทีเหมาะสม ตามความจําเป็ นของภาวะการบาดเจ็บ
่
หรือการเจ็บปวยของผู
ร้ บั บริการนัน' ๆ
ั บนั ที
หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปจจุ
เป็ นสากล และนํ ามาซึงแผนการรักษาทีเหมาะสมกับผูป้ ่วย
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1.22 ค่าใช้จา่ ยทีจําเป็ น
และสมควร

หมายถึง

1.23 สภาพทางการแพทย์
ทีเป็ นอยู่

หมายถึง

1.24 ทีอยูอ่ าศัย

หมายถึง

1.25 ปี กรมธรรม์ประกันภัย

หมายถึง

1.26 เส้นทางการเดินทาง

หมายถึง

1.27 ผูข้ นส่ง

หมายถึง

1.28 ขนส่งสาธารณะ

หมายถึง

1.29 บริการสายด่วน

หมายถึง

1.30 การก่อการร้าย

หมายถึง

ตามความจําเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจาก
่ การตรวจพบ ผลการ
ประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บปวย
ชันสูตร หรืออืนๆ (ถ้ามี)
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีควรจะเป็ น เมือ
เทียบกับการให้บริการทีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
่ วไปของโรงพยาบาล
กรรม หรือคลินิก เรียกเก็บกับผู้ปวยทั
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึงผู้เอาประกันภัย
เข้ารับการรักษานัน'
สภาพทางการแพทย์ ห รื อ ทางสุ ข ภาพของบุ ค คลผู้ เ อา
ประกัน ภัย ทีเคยได้ร ับ การรัก ษาหรือ ได้ร ับ คํ า แนะนํ า จาก
แพทย์หรือการรักษาทางยา
สถานทีซึงตามปกติเ ป็ น ทีพัก อาศัย ของผู้เอาประกัน ภัย ใน
ประเทศไทย
ระ ย ะ เ ว ล า หนึ ง ปี นั บ แ ต่ วั น ที กรม ธรรม์ ป ร ะ กั น ภั ย มี
ผลบัง คับ หรือ นับ แต่ว นั ครบรอบปี ก รมธรรม์ประกัน ภัย
ปี ต่อๆ ไป
การเดินทางไปและกลับระหว่างประเทศไทยและประเทศที
เป็ นจุดหมายปลายทาง ตามทีระบุไว้ในกําหนดการเดินทาง
ในฐานะผู้โดยสารของสายการบินพาณิชย์ รวมถึงการหยุด
พักเพือเติม นํ' ามันหรือ เปลียนเครืองบินทีใช้เวลาไม่เกิน 12
ชัวโมง
เรือเดินสมุทร รถไฟ รถขนส่งทีได้รบั ค่าขนส่งจากผูโ้ ดยสาร
(ยกเว้น รถตู้ รถแท็กซี และรถจักรยานยนต์) สายการบิน
พาณิชย์ รวมทัง' พนักงานและตัวแทนของผูข้ นส่งเหล่านัน'
บริก ารของรถโดยสารประจํา ทาง รถโดยสารขนาดใหญ่
(Coach) รถไฟ เรือโดยสารขนาดใหญ่ (Ferry) หรือสาย
การบินพาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยนเพือบรรทุกผูโ้ ดยสาร เพือไปยัง
จุดหมายปลายทางตามทีระบุไว้ในกําหนดการเดินทาง
หน่ วยงานเอกชนที ได้ ร ับ มอบหมายจากบริ ษ ั ท ในการ
ดําเนินการบริการให้ความช่วยเหลือแก่ผเู้ อาประกันภัย
การกระทําซึงใช้กําลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่
โดยบุ ค คลหรือ กลุ่ ม บุ ค คลใดไม่ว่า จะเป็ น การกระทํ า เพีย ง
ลําพัง การกระทําการแทน หรือทีเกียวเนืองกับองค์กรใด หรือ
รัฐบาลใด ซึงกระทําเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
หรือจุดประสงค์ทีคล้ายคลึงกัน รวมทัง' เพือต้องการส่งผลให้
รัฐ บาลและ/หรือ สาธารณชน หรือ ส่ว นหนึ งส่ ว นใดของ
สาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตืนตระหนกหวาดกลัว
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1.31 เอดส์ (AIDS)

หมายถึง

ภู ม ิคุ้ ม กัน บกพร่ อ ง(Acquired Immune Deficiency
Syndrome)
ซึงเกิด จากการติด เชื'อ ไวรัส เอดส์แ ละให้
หมายความรวมถึงการติดเชื'อ จุลชีพฉวยโอกาส เนื'อ งอก
ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดโรค หรือการ
่
เจ็บปวยใดๆ
ซึงโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวก
ของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การติด
เชื'อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะเชื'อทีทํา
ให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii
Pneumonia) เชื'อ ทีทํา ให้เกิดโรคลํา ไส้อ ักเสบหรือ เรื'อ รัง
(Organism Or Chronic Enteritis) เชื'อไวรัส (Virus) และ/
หรือเชื'อราทีแพร่กระจายอยู่ทวไป
ั
(Disseminated Fungi
Infection) เนื'องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเนื'องอก Kaposi’s Sarcoma เนื'อ
งอกเซลนํ' าเหลือ งทีระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central
Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอืนๆ ซึง
ั บนั นี' ว่าเป็ นอาการของภูม ิคุ้ม กันบกพร่อ ง
เป็ นทีรู้จกั ในปจจุ
(Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซึงเป็ น
่
สาเหตุทีทําให้คนทีเป็ นเสียชีวติ อย่างกระทันหัน เจ็บปวย
หรือทุพพลภาพ โรคภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื'อ
ไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคทีทําให้
เยือสมองเสือม (Encephalopathy Dementia) และการ
ระบาดของเชือ' ไวรัส
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หมวดที' 2 เงื'อนไขและข้อกําหนดทั 'วไป
2.1 สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี'เกิดขึน' จากการทีบริษทั เชือถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย และข้อแถลง
เพิมเติม (ถ้ามี) ทีผูเ้ อาประกันภัยลงลายมือชือให้ไว้เป็ นหลักฐาน ในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษทั จึงได้
ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี'ไว้ให้
ในกรณีทผูี เ้ อาประกันภัยรูอ้ ยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึง หรือรูอ้ ยู่แล้วในข้อความจริง
ใดแต่ปกปิ ดข้อความจริงนัน' ไว้โดยไม่แจ้งให้บริษทั ทราบ ซึงถ้าบริษทั ทราบข้อความจริงนัน' ๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษทั เรียกเบี'ย
ั ยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี'จะตกเป็ นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวล
ประกันภัยสูงขึน' หรือบอกปดไม่
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทั มีสทิ ธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากทีผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึง
่ ญญาและการเปลี'ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
2.2 ความสมบูรณ์แหงสั
กรมธรรม์ประกันภัยนี' รวมทัง' ข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย การ
เปลียนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัย จะต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี'
หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
2.3 ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง' ของผูเ้ อาประกันภัยซึงเริมต้นและสิน' สุดภายในระยะเวลาประกันภัย
2.3.1 ในกรณีทเป็
ี นความคุม้ ครองแบบรายเทียว (Single Trip) ความคุม้ ครองให้เริมต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัย
เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชัวโมงและดําเนิ นต่อ เนื องกันไปจนกระทังผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีอยู่อ าศัย
ภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชัวโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทังวันสิน' สุดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน' ก่อน เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยนี'
2.3.2 ในกรณีทเป็
ี นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) เพือคุม้ ครองการเดินทางหลายครัง' โดยให้ม ี
ระยะเวลาคุม้ ครองในแต่ละครัง' เช่นเดียวกับข้อ 2.3.1 และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครัง' สูงสุดไม่เกิน 180 วัน
หากผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และจําเป็ นต้องรับการ
รักษาอย่างต่อ เนื องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี' จะขยายความคุ้ม ครองไปจนกระทังผู้เอาประกันภัยออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
2.4 การแจ้งและการเรียกร้อง
ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบถึงความสูญเสีย
หรือความเสียหายโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีทมีี การเสียชีวติ ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ ได้ว่ามีเหตุจําเป็ นอัน
สมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษทั ทราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้แล้ว
2.5 การตรวจทางการแพทย์
บริษ ัท มีสิท ธิต รวจสอบประวัติก ารรัก ษาพยาบาลและการตรวจวินิ จ ฉัย ของผู้เ อาประกัน ภัย เท่ า ทีจํา เป็ น กับ การ
ประกันภัยนี' และมีสทิ ธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีทมีี เหตุจาํ เป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
่ ่
2.6 การจายคาทดแทน
บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนภายใน 20 วันนับแต่วนั ทีบริษทั ได้รบั หลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายทีครบถ้วน
และถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสําหรับการเสียชีวติ บริษทั จะจ่ายให้แก่ผูร้ บั ประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอืนจะจ่ายให้แก่ผูเ้ อา
ประกันภัย
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ในกรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพือให้บริษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตาม
ข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีกําหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจําเป็ น แต่ทงั ' นี'จะไม่เกิน 90
วัน นับแต่วนั ทีบริษทั ได้รบั เอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษทั ไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี'ยให้อกี ใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินทีต้องจ่าย ทัง' นี'นบั แต่วนั ทีครบกําหนดชําระ
หากการรักษาพยาบาลได้เกิดขึน' ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอกประเทศไทย บริษทั จะ
จ่ายผลประโยชน์โดยใช้อตั ราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ในวันทีทีระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
2.7 การชําระเบียC ประกันภัยและการคืนเบียC ประกันภัย
2.7.1 ผูเ้ อาประกันภัย ต้องชําระเบีย' ประกันภัยทันที หรือก่อนความคุม้ ครองจะเริมต้น
2.7.2 ในกรณีทีเป็ นความคุม้ ครองแบบรายเทียว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจาก
บริษทั ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มกี ารคืนเบี'ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีทผูี เ้ อาประกันภัยไม่ได้รบั อนุ มตั วิ ซี ่า (VISA)
โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานฑูตและผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษทั ทราบก่อนวันเริมต้นคุม้ ครอง
2.7.3 ในกรณีทเป็
ี นความคุม้ ครองแบบรายปี (Annual Trip) ผูเ้ อาประกันภัยหรือบริษทั ต่างสามารถใช้สทิ ธิ
ในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือนไขทีระบุไว้ ดังนี'
2.7.3.1 บริษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'ได้ดว้ ยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15
วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามทีอยู่ครัง' สุดท้ายทีแจ้งให้บริษทั ทราบ ในกรณีน'ี บริษทั จะคืนเบี'ย
ประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย โดยหักเบี'ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'ได้ใช้บงั คับแล้วออกตาม
ส่วน
2.7.3.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'ได้ โดยการแจ้งให้บริษทั ทราบเป็ นหนังสือ
และมีสทิ ธิได้รบั เบี'ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี'ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี'ได้ใช้บงั คับมาแล้ว
ออกตามอัตราเบีย' ประกันภัยระยะสัน' ตามตารางทีระบุไว้ดงั ต่อไปนี'
ตารางอัตราเบี'ยประกันภัยระยะสัน'
ระยะเวลาประกันภัย
ร้อยละของ
(ไม่เกิน/เดือน)
เบีย' ประกันภัยเต็มปี
1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100
่
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือนไขในข้อนี' ไม่ว่าจะกระทําโดยฝายใดก็
ตามต้องเป็ นการบอกเลิกทัง' ฉบับ
เท่านัน' ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุม้ ครองเพียงส่วนหนึงส่วนใดระหว่างปี กรมธรรม์ประกันภัยได้
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ิ
2.8 การระงับข้อพพาทโดยอนุ
ญาโตตุลาการ
ในกรณีทมีี ขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี' ระหว่างผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั และหากผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุตขิ อ้ พิพาทนัน' โดยวิธกี ารอนุ ญาโตตุลาการ บริษทั
ตกลงยินยอมและให้ทําการวินิจฉัยชี'ขาดโดยอนุ ญ าโตตุลาการตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
่
2.9 เงื'อนไขบังคับกอน
บริษทั อาจจะไม่รบั ผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี' เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ บั ประโยชน์ หรือตัวแทน
ของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที 3 ข้อยกเว้นทัวไป
่ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนือ# ง
กรมธรรม์ประกันภัยนี ไม่คมุ้ ครองการบาดเจ็บ การเจ็บปวย
จากสาเหตุ หรือทีเ# กิดขึนจากสาเหตุดงั ต่อไปนี
3.1 การบาดเจ็บของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส/ ุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติ
ได้
คําว่า “ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิส/ ุรา” นัน ในกรณีทมี # กี ารตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดตังแต่ 150
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขนไป
ึ
3.2 การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทําร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทําร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะ
เป็ นการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผอู้ นื # กระทํา ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่กต็ าม ทังนีรวมถึงอุบตั เิ หตุจากการที #
ผูเ้ อาประกันภัยกิน ดืม# หรือฉีดยา หรือมีสารพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าแพทย์ส ั #ง
3.3 สงคราม การรุกราน การกระทําทีม# งุ่ ร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําทีม# ุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มกี าร
ประกาศสงครามหรือไม่กต็ าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การ
ปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆซึง# จะเป็ นเหตุให้มกี ารประกาศหรือคงไว้ซงึ # กฎอัยการศึก
3.4 การก่อการร้าย
3.5 การแผ่รงั สี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆอันเนือ# งมาจากการ
เผาไหม้ของเชือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธใี ดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซงึ # ดําเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
3.6 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรายอืน# ใดทีอ# าจเกิดการระเบิดใน
กระบวนการนิวเคลียร์ได้
3.7 ขณะทีผ# ูเ้ อาประกันภัยปฏิบตั หิ น้าทีเ# ป็ น ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั กิ ารในสงคราม หรือ
ปราบปราม
3.8 ขณะทีเ# กิดขึน ณ ประเทศหรืออาณาเขตทีย# กเว้นความคุม้ ครอง ตามทีร# ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/
หรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
3.9 ขณะทีเ# กิดขึนบริเวณแท่นขุดเจาะนํามัน หรือเหมืองใต้ดนิ
หมวดที' 4 ข้อตกลงคุ้มครอง
ภายใต้ข้อบังคับ เงือนไขทัวไปและข้อกําหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ ยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์
ประกันภัย และเพือเป็ นการตอบแทนเบี'ยประกันภัยทีผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระ บริษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครอง ตามข้อตกลง
คุม้ ครอง / เอกสารแนบท้าย ตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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ข้อตกลงคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลจากอุบตั ิ เหตุและการเจ็บป่ วย (WW1)
ิ
คํานยาม
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ จํี าเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัวโมง
่
ซึงต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ วยใน
โดยได้รบั การวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์ตามข้อบ่งชี'ซงเป็
ึ นมาตรฐานทางการแพทย์ และ
่ น' ๆ และให้รวมถึงกรณีรบั ตัวไว้เป็ นผูป้ วยใน
่
ในระยะเวลาทีเหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยนั
แล้วต่อมา
เสียชีวติ ก่อนครบ 6 ชัวโมง
่
ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูท้ รัี บบริการอันเนืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ วยนอก
หรือในห้องรักษาฉุ กเฉินของโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึงไม่มคี วามจําเป็ นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี'ทเป็
ี นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้า
่
รักษาเป็ นผูป้ วยใน
ความคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ข้อ กําหนดของเงือนไขผลประโยชน์ ความคุ้มครองของกรมธรรม์
่ เกิดขึ'นอย่างกะทันหันและไม่สามารถ
ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้รบั การบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ หรือ การเจ็บปวยที
่
คาดการณ์ได้ ซึงเกิดขึน' ในระหว่างการเดินทาง จนเป็ นเหตุให้ต้องได้รบั การรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะผูป้ วยในหรื
อผูป้ ่วย
นอก บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นและสมควรซึงเกิดขึ'นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเป็ นทาง
การแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจํานวนเงินทีต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
หากผู้เอาประกันภัยมีความจําเป็ นต้องได้รบั การรักษาพยาบาลต่อเนืองในประเทศไทย หลังจากทีกลับจากการ
เดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระทําภายใน 12 ชัวโมง หลังจากมาถึงประเทศไทย และจํานวนเงินสูงสุดที
บริษทั จะชดใช้สาํ หรับการรักษาพยาบาลทีเกิดขึน' ในประเทศไทยนี' ไม่เกินร้อยละ10 ของจํานวนเงินเอาประกันภัย หรือไม่เกิน
7 วันติดต่อกัน แล้วแต่จาํ นวนเงินใดจะน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม เงือนไขในวรรคนี'จะไม่นํามาใช้ในกรณีทผูี เ้ อาประกันภัยได้รบั
อุบตั เิ หตุ และจําเป็ นต้องเคลือนย้ายมาทีประเทศไทย เพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามสัญญาคุม้ ครองข้อ 3
ทัง' นี'ค่าทดแทนสําหรับผลประโยชน์การรักษาพยาบาลทีเกิดขึน' ในต่างประเทศและในประทศไทยรวมกันสูงสุดไม่เกิน
จํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ค่าใช้จา่ ยทีคุม้ ครอง มีดงั ต่อไปนี'
1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา
2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก จัดเตรียม
และวิเคราะห์เพือการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และพยาธิวทิ ยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี
วิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธพี เิ ศษอืนๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครืองมือ
ทางการแพทย์ นอกห้องผ่าตัด วัสดุสน'ิ เปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดไม่รวมถึงการ
่
จ้างพยาบาลพิเศษระหว่างทีพักรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผูป้ วยใน
3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สําหรับการเคลือนย้ายผูเ้ อาประกันภัยไปหรือมาจากโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจําเป็ นทางการแพทย์
4. ค่ายากลับบ้าน ตามความจําเป็ นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 14 วัน
่
่ ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารทีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัด
5. ค่าห้องพักผูป้ วยหนั
ก หรือห้องผูป้ วยเดี
่ และค่าการพยาบาลประจําวัน
ให้สาํ หรับผูป้ วย
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ข้อยกเว้น
่
การประกันภัยนีไม่คมุ้ ครองค่าใช้จา่ ยจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายทีเ# กิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
(รวมทังภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติทเี # กิดจาก
่ #
1. สภาพทางการแพทย์ทเี # ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที
กําลังเป็ นอยู่หรือมีอาการกําเริบของโรคทีส# บื เนือ# งจากสภาพทางการแพทย์ทเี # ป็ นอยู่ การตรวจรักษาภาวะทีเ# ป็ นมาแต่กําเนิด
ั
(Congenital) หรือปญหาด้
านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การรักษาเพือ# ความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝา้ กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือการรักษาเพือ# แก้ไขความ
บกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็ นการผ่าตัดตกแต่ง ทีจ# ําเป็ นต้องกระทําอันเป็ นผลจากการ
เกิดอุบตั เิ หตุทคี # มุ้ ครอง เพือ# ให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทํางานได้อย่างเดิม
ั
3. การตังครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตังครรภ์ การแก้ไขปญหาการมี
บุตรยาก
(รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด
4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
้ น การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพือ# ชะลอการเสือ# มของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนใน
5. การตรวจรักษา หรือการปองกั
วัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสือ# มสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
6. การตรวจสุขภาพทั #วไป การร้องขอเข้าอยู่รกั ษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือร้องขอการ
ผ่าตัด การพักฟื น หรือการพักเพือ# การฟื นฟูหรือการรักษาโดยวิธใี ห้พกั อยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพือ# หาสาเหตุใดๆ ทีไ# ม่
เกีย# วข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือ
่ การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพือ# สาเหตุ ซึง# ไม่ใช่ความจําเป็ นทางการแพทย์ หรือไม่เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
การเจ็บปวย
7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกีย# วกับสายตา การทําเลสิค ค่าใช้จา่ ยสําหรับอุปกรณ์เพือ# ช่วยในการมองเห็นหรือการ
รักษาความผิดปกติของการมองเห็น
ั
8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกีย# วกับฟนั หรือเหงือก การทําฟนปลอม
การครอบฟนั การรักษารากฟนั อุดฟนั การจัด
ั ยม ยกเว้นในกรณีจําเป็ นอันเนือ# งจากการบาดเจ็บโดยอุบตั เิ หตุ ทังนีไม่รวมค่าฟนปลอม
ั
ฟนั ขูดหินปูน ถอนฟนั การใส่รากฟนเที
ั
ั อใส่รากเทียม
การครอบฟนและการรั
กษารากฟนหรื
9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี # สุรา หรือสารออกฤทธิต/ ่อจิตประสาท
10. การตรวจรักษาอาการ หรือโรคทีเ# กีย# วเนือ# งกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรมหรือความ
ผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสนั ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล
11. การตรวจรักษาทีย# งั อยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจ
หรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
้ นโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนปองกั
้ นโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทําร้าย
12. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนปองกั
้ นบาดทะยัก ภายหลังได้รบั การบาดเจ็บ
และวัคซีนปองกั
ั บนั รวมถึงแพทย์ทางเลือก เช่น การฝงเข็
ั ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการ
13. การตรวจรักษาทีไ# ม่ใช่แผนปจจุ
นวดและการกดจุด เป็ นต้น
14. ค่าใช้จา่ ยทีเ# กิดจากการตรวจรักษาพยาบาลทีผ# ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครอง ซึง# เป็ นแพทย์ส ั #ง ให้แก่ตวั เอง รวมทังค่าใช้จ่าย
ทีเ# กิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผูซ้ งึ # เป็ น บิดา มารดา คูส่ มรส หรือบุตรของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
15. ค่าใช้จา่ ยทีไ# ม่เกีย# วข้องกับการรักษาพยาบาล ได้แก่คา่ โทรศัพท์ ค่าอาหารพิเศษ ค่าเครือ# งดืม# ค่าหนังสือพิมพ์ เป็ น
ต้น
16. อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครือ# งช่วยให้ได้ยนิ (Hearing Aid) เครือ# งช่วยการพูด (Speech
Device) เครือ# งกระตุน้ หัวใจทุกชนิด
17. การบาดเจ็บทีเ# กิดขึนขณะทีผ# ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีสว่ นยั #วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
18. การบาดเจ็บทีเ# กิดขึนขณะทีผ# ูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองก่ออาชญากรรมทีม# คี วามผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือ
หลบหนีการจับกุม
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19. การบาดเจ็บทีเ# กิดขึนขณะทีผ# ูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ต
สกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ# รักษาชีวติ ) ขณะกําลังขึนหรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ
เครือ# งร่อน เล่นบันจีจั mมพ์ ดํานําทีต# อ้ งใช้ถงั อากาศและเครือ# งช่วยหายใจใต้นํา
20. การบาดเจ็บทีเ# กิดขึนขณะทีผ# ูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองกําลังขึนหรือกําลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานทีม# ไิ ด้จด
ทะเบียนเพือ# บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
21. การบาดเจ็บทีเ# กิดขึนขณะทีผ# ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองขับขีห# รือปฏิบตั หิ น้าทีเ# ป็ นพนักงาน ประจําในอากาศยานใดๆ
22. การบาดเจ็บทีเ# กิดขึนขณะผูเ้ อาประกันภัยกําลังขับขีห# รือโดยสารรถจักรยานยนต์
23. การบาดเจ็บทีเ# กิดขึนขณะผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองปฏิบตั หิ น้าทีเ# ป็ นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั กิ าร
ในสงคราม หรือปราบปราม
24. การผ่าตัดหรือการรักษาพยาบาลใดๆ ทีแ# พทย์ของบริษทั ลงความเห็นว่าไม่จําเป็ น หรือสามารถ เลือ# นการรักษา
ออกไปก่อนได้ จนกว่าผูเ้ อาประกันภัยจะเดินทางกลับประเทศไทย
25. ขณะทีผ# เู้ อาประกันภัยทํางานในสถานที # ทีม# คี วามเสีย# งสูง หรืองานใช้แรงงาน ใช้เครือ# งจักรกล
การเรียกร้องผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิ เหตุและการเจ็บป่ วย
การเรียกร้องผลประโยชน์คา่ รักษาพยาบาลผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน นับ
จากวันทีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก โดยค่าใช้จา่ ยของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
3. ใบรายงานแพทย์ทระบุ
ี อาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีแสดงรายการค่าใช้จา่ ย หรือใบสรุปปิ ดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
5. สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
ใบเสร็จรับเงินทีแสดงรายการค่าใช้จา่ ยต้องเป็ นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็จรับเงินทีรับรอง
ยอดเงินทีจ่ายไป เพือให้ผูเ้ อาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนทีขาดจากผูร้ บั ประกันภัยรายอืน หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การชดใช้
จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอืนใด หรือจากการประกันภัยอืนมาแล้วให้ผู้เอาประกันภัยส่งสําเนาใบเสร็จทีมีการรับรอง
ยอดเงินทีจ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอืนเพือเรียกร้องส่วนทีขาดจากบริษทั
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ิC ิ ' องจากอุบตั ิ เหตุ (WW2)
2. ผลประโยชน์ การเสียชีวิ ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสนเชงเนื
ิ
คํานยาม
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตัง' แต่ขอ้ มือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพใน
การใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิน' เชิง และมีขอ้ บ่งชีท' างการแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อกี ตลอดไป
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มที างรักษาให้หายได้ตลอดไป
ิC ิ หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใดๆ ในอาชีพประจํา และอาชีพอืนๆ
ทุพพลภาพถาวรสนเชง
ได้โดยสิน' เชิงตลอดไป
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'คมุ้ ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้ อาประกันภัยโดย
อุบตั เิ หตุ และทําให้ผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน' เชิงภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีเกิด
่
อุบตั เิ หตุ หรือการบาดเจ็บทีได้รบั ทําให้ผเู้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ วยในในโรงพยาบาลหรื
อสถานพยาบาล
เวชกรรม และเสียชีวติ เพราะการบาดเจ็บนัน' เมือใดก็ดี บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ดงั นี'
1
2

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

3

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

4
5
6
7
8
9

100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

สําหรับการเสียชีวติ
สําหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน' เชิง และการทุพพล
ภาพถาวรสิน' เชิงนัน' ได้เป็ นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับ
แต่วนั ทีเกิดอุบตั เิ หตุ หรือมีขอ้ บ่งชี'ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อา
ประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิน' เชิง
สําหรับมือสองข้างตัง' แต่ขอ้ มือ หรือเท้าสองข้างตัง' แต่ขอ้ เท้า หรือ
สายตาสองข้าง
สําหรับมือหนึงข้างตัง' แต่ขอ้ มือ และเท้าหนึงข้างตัง' แต่ขอ้ เท้า
สําหรับมือหนึงข้างตัง' แต่ขอ้ มือ และสายตาหนึงข้าง
สําหรับเท้าหนึงข้างตัง' แต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึงข้าง
สําหรับมือหนึงข้างตัง' แต่ขอ้ มือ
สําหรับเท้าหนึงข้างตัง' แต่ขอ้ เท้า
สําหรับสายตาหนึงข้าง

บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี'เพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวเท่านัน'
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษทั จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับผลทีเกิดขึ'นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี'รวมกันไม่เกินจํานวน
เงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี'ยงั ไม่เต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย
บริษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิน' สุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจํานวนเงินเอาประกันภัยทีเหลืออยูเ่ ท่านัน'
ข้อยกเว้น
การประกันภัยนีไม่คมุ้ ครอง
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนือ# งจากสาเหตุดงั ต่อไปนี
1.1 การได้รบั เชือโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํ า ซึง# เกิดจากบาดแผลทีไ# ด้รบั มาจาก
อุบตั เิ หตุ
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1.2 การบาดเจ็บ ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจทีผ# เู้ อาประกันภัยเป็ นอยู่ก่อนแล้วหรือเป็ นก่อน
วันเริม# คุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี
1.3 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ทจี # าํ เป็ นจะต้องกระทํา เนือ# งจากได้รบั บาดเจ็บซึง# ได้รบั ความคุม้ ครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี และได้กระทําภายในระยะเวลาทีก# ําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.4 การแท้งลูก
ั อการรักษารากฟนั เว้นแต่การรักษาทีไ# ด้เกิดขึนภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบตั เิ หตุ
1.5 การรักษาฟนหรื
ั
1.6 การเปลีย# นหรือใส่ฟนปลอม
การครอบฟนั ทันตกรรมประดิษฐ์
1.7 อาหารเป็ นพิษ
1.8 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลือ# น (Spondylolisthesis)
กระดูกสันหลังเสือ# ม (Degeneration) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่ม ี
การแตกหัก (Fracture) หรือเคลือ# น (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนือ# งมาจากอุบตั เิ หตุ
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีเ# กิดขึนในเวลาต่อไปนี (เว้นแต่จะได้มกี ารขยายความคุ้มครอง และมีการออก
เอกสารแนบท้ายเพือ# ขยายความคุม้ ครองดังกล่าว)
2.1 ขณะทีผ# เู้ อาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย
โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ# รักษาชีวติ ) ขณะกําลังขึนหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรือเครือ# งร่อน เล่นบันจีจั mมพ์ ดํานํ
ทีต# อ้ งใช้ถงั อากาศและเครือ# งช่วยหายใจใต้นํา
2.2 ขณะทีผ# เู้ อาประกันภัยขับขี # หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะทีผ# ูเ้ อาประกันภัยกําลังขึนหรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม# ไิ ด้จดทะเบียนเพือ# บรรทุกผูโ้ ดยสาร
และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะทีผ# เู้ อาประกันภัยขับขีห# รือปฏิบตั หิ น้าทีเ# ป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะทีผ# เู้ อาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีสว่ นยั #วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะทีผ# เู้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมทีม# คี วามผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2.7 ขณะทีผ# ู้เอาประกันภัยปฏิบตั ิหน้ าทีเ# ป็ น ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั กิ ารในสงคราม หรือ
ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบตั กิ ารนันเกิน 30 วัน บริษทั จะคืนเบียประกันภัยตังแต่ระยะเวลาทีเ# ข้าปฏิบตั กิ ารสงคราม หรือ
ปราบปรามนัน จนถึงวันสินสุดการปฏิบตั กิ ารนัน ส่วนหลังจากนันให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไป จนสินสุดระยะเวลา
ประกันภัยทีก# ําหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2.8 ขณะทีผ# เู้ อาประกันภัยทํางานในสถานที # ทีม# คี วามเสีย# งสูง หรืองานใช้แรงงาน ใช้เครือ# งจักรกล
การเรียกร้องผลประโยชน์ ค่าทดแทนเนื' องจากเสียชีวิ ต
ผูร้ บั ประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันทีผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ โดย
ค่าใช้จา่ ยของผูร้ บั ประโยชน์
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
3. ใบมรณะบัตร
4. สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
5. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
7. สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั ประโยชน์
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ิC ิ หรือการสูญเสียอวัยวะเนื' องมาจากอุบตั ิ เหตุ
การเรียกร้องผลประโยชน์ ทุพพลภาพถาวรสนเชง
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันทีแพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ
ถาวรสิน' เชิง หรือสูญเสียอวัยวะ โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
3. ใบรายงานแพทย์ทยืี นยันการทุพพลภาพถาวรสิน' เชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทําให้สทิ ธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนั สมควรทีไม่
สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด แต่ได้สง่ โดยเร็วทีสุดเท่าทีจะกระทําได้แล้ว
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ิ
3. ผลประโยชน์ การเคลื'อนย้ายเพื'อการรักษาพยาบาลฉุกเฉนและการเคลื
'อนย้ายกลับประเทศ (WW3)
ความคุ้มครอง
ในขณะทีผูเ้ อาประกันภัยได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี' หากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การบาดเจ็บหรือ
่ เกิดขึน' อย่างกระทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึงเกิดขึน' ในระหว่างการเดินทาง และจําเป็ นต้องเคลือนย้ายผู้
การเจ็บปวยที
เอาประกันภัยด้วยวิธที เหมาะสมกั
ี
บความจําเป็ นตามความเห็นหรือคําแนะนําของบริการสายด่วน เพือทําการรักษาทาง
การแพทย์ทเหมาะสม
ี
หรือเพือนําผูเ้ อาประกันภัยกลับสู่ประเทศถินฐาน บริษทั จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน' จากการ
ดําเนินการโดยบริการสายด่วนดังกล่าว
เงื'อนไข
บริษทั และ/หรือบริการสายด่วนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาว่า
่
่
1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยของผู
้เอาประกันภัย เป็ นการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บปวยหนั
กทีจําเป็ นต้องได้รบั
การเคลือนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน
2. สถานทีทีเหมาะสมต่อการรักษาพยาบาลของผูเ้ อาประกันภัย
3. วิธที ีเหมาะสมต่อการเคลือนย้ายหรือการส่งกลับประเทศถินฐาน ทัง' นี'ข'ึนอยู่กบั ข้อเท็จจริงหรือสภาพแวดล้อมที
บริษทั และ/หรือบริการสายด่วนรับรูไ้ ด้ในขณะนัน'
ข้อยกเว้น
การประกันภัยนีไม่คมุ้ ครอง
1. ค่าใช้จา่ ยทีเ# กิดจากการได้รบั บริการซึง# ผูเ้ อาประกันภัย ไม่ต้องรับผิดชอบ หรือค่าใช้จ่ายทีร# วมอยู่ในค่าเดินทางหรือ
ค่าบริการท่องเทีย# ว
2. ค่าใช้จา่ ยทีไ# ม่ได้รบั การอนุมตั ลิ ่วงหน้าจากบริการสายด่วน หรือบริการสายด่วนไม่ได้เป็ นผูจ้ ดั หาให้ เว้นแต่กรณีทผี # ู้
เอาประกัน ภัย หรือ บุ คคลทีเ# ดินทางไปด้ว ยกัน กับ ผู้เอาประกัน ภัย ไม่ส ามารถแจ้งบริการสายด่ว นได้ เนื อ# งจากสาเหตุทีอ# ยู่
นอกเหนือความควบคุมของผูเ้ อาประกันภัยหรือบุคคลทีเ# ดินทางไปด้วยกันกับผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณีนี บริษทั จะจ่ายคืนค่าใช้จ่ายทีผ# ู้เอาประกันภัยได้สํารองจ่ายไปก่อน เป็ นจํานวนเงินเท่ากับทีบ# ริการสายด่วน
เรียกเก็บจากบริษทั สําหรับการให้บริการทีเ# หมือนกันหรือใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีร# ะบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
ิ
การเรียกร้องผลประโยชน์ การเคลื'อนย้ายเพื'อการรักษาพยาบาลฉุกเฉนและการเคลื
'อนย้ายกลับประเทศ
ผู้เ อาประกันภัย จะต้อ งส่งหลัก ฐานดัง ต่อ ไปนี' ใ ห้แก่ บริษทั เพือประกอบการพิจารณาจ่า ยค่าสินไหมทดแทน โดย
ค่าใช้จา่ ยของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
3. ผูเ้ อาประกันภัยหรือตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งบริษทั หรือบริการสายด่วนโดยไม่ชกั ช้า
4. กรณีทีผู้เอาประกันภัยได้รบั การบาดเจ็บในถินทุรกันดาร ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยควร
ติดต่อแพทย์ท้องถินเพือรับการรักษาพยาบาลเบื'อ งต้น (First Aid) หลังจากนัน' บริการสายด่วนจะเป็ นผู้พจิ ารณาวิธีทีจะ
เคลือนย้ายผูเ้ อาประกันภัยต่อไป
หมายเหตุ ค่ารักษาพยาบาลเบือ' งต้น(First Aid) ให้ถอื เป็ นส่วนหนึงของข้อตกลงคุม้ ครองการรักษาพยาบาล
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ข้อตกลงคุ้มครอง
่
4. ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการสงศพหรื
ออัฐิ กลับประเทศ (WW4)
ความคุ้มครอง
ในขณะทีผูเ้ อาประกันภัยได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี' หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ ภายใน 30 วัน
่ เกิดขึน' อย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในระหว่างการเดินทาง บริษทั
นับจากวันทีเกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที
จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการทําศพ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็ นในการจัดการเกียวกับศพ ได้แก่ ค่าหีบศพ ค่าใช้จ่ายในการดองศพ
ค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจศพ ณ สถานทีทีเสียชีวติ ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐขิ องผูเ้ อาประกันภัยกลับประเทศถินฐานที
ดําเนินการโดยบริการสายด่วน และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษทั ทัง' นี' ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อยกเว้น
การประกันภัยนีไม่คมุ้ ครองค่าใช้จา่ ยในการส่งศพหรืออัฐกิ ลับประเทศอันเกิดจากหรือสืบเนือ# งจากสาเหตุ ดังต่อไปนี
1. ค่าใช้จา่ ยทีไ# ม่ได้รบั การอนุมตั ลิ ่วงหน้าจากบริการสายด่วน หรือบริการสายด่วนไม่ได้เป็ นผูจ้ ดั หาให้
ั
2. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฌาปนกิจ ทังโดยการฝงและการเผา
หรือ ค่ า ขนย้ายศพของผู้เ อาประกัน ภัย ทีเ# สีย ชีวิต ใน
ประเทศถิน# ฐาน
่
การเรียกร้องผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการสงศพหรื
ออัฐิ กลับประเทศ
ผู้ร บั ประโยชน์ จ ะต้อ งส่งหลัก ฐานดัง ต่อ ไปนี' ใ ห้แ ก่บ ริษ ัท เพือประกอบการพิจ ารณาจ่ายค่า สิน ไหมทดแทน โดย
ค่าใช้จา่ ยของผูร้ บั ประโยชน์
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
3. ผู้เ อาประกัน ภัย หรือ ตัว แทนของผู้เ อาประกัน ภัย ต้อ งแจ้ง บริษ ัท หรือ บริก ารสายด่ ว นโดยไม่ช ัก ช้า ก่ อ นการ
ดําเนินการใด ๆ เกียวกับศพ
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ิ ่ คคลภายนอก (WW5)
5. ความรับผดตอบุ
ิ
คํานยาม
่ จ่ ายทางกฎหมาย หมายถึง ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทีบริษทั ตกลงยินยอมจ่า ยให้กบั ทนายของผู้เอาประกันภัย และ
คาใช้
ค่าใช้จา่ ยอืนๆทีผูเ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบในการดําเนินการทางกฎหมาย รวมถึงจํานวนเงินชดเชยทีตกลงกันนอกศาล ที
ได้รบั ความยินยอมจากบริษทั
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ นอกจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลทีอยู่ด้วยกัน ซึงเกียวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม
กับผูเ้ อาประกันภัย หรือลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างการว่าจ้าง ซึงมีสทิ ธิทจะได้
ี รบั การชดเชยจากการกระทํา
หรือการละเลยของผูเ้ อาประกันภัย
ความคุ้มครอง
บริษทั จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย ในความรับผิดตามกฎหมายทีมีต่อ บุคคลภายนอกที
ได้รบั ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนืองมาจากอุบตั เิ หตุ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ทีได้รบั ความยินยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษทั เป็ นจํานวนเงินสูงสุดไม่เกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดตามทีระบุไว้ในหน้ าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย โดยทีความสูญเสียหรือความเสียหายนัน' เกิดจากการกระทําของผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างการเดินทาง อันเป็ นผลให้
เกิด
1. การเสียชีวติ หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลใดๆ ทีผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้เป็ นเจ้าของ หรือครอบครองหรือ
อยู่ในความดูแลหรือควบคุม หรือกําลังใช้ หรือกําลังปฏิบตั ิงานโดยผู้เอาประกันภัย และลูกจ้างหรือตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัย
รวมถึงบุคคลทีเดินทางไปด้วยกันกับผูเ้ อาประกันภัย
เงื'อนไข
1. การตีความภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนี'ให้ตคี วามตามกฎหมายไทย
2. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรือให้สญ
ั ญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใด โดยไม่ได้รบั ความ
้ คคลใดให้ใช้ความ
ยินยอมจากบริษทั บริษทั มีสทิ ธิเข้าดําเนินการต่อสู้คดีทําการประนีประนอมในการเรียกร้องใดๆหรือฟองบุ
เสียหายเพือประโยชน์ของบริษทั ในนามของผูเ้ อาประกันภัยรวมทัง' มีดุลยพินิจในการดําเนินคดีและทําการประนีประนอมในการ
เรียกร้องใดๆ ในการนี'ผเู้ อาประกันภัยต้องให้ความช่วยเหลือตามทีบริษทั ต้องการ
ข้อยกเว้น
การประกันภัยนีไม่คมุ้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากหรือสืบเนือ# งจากสาเหตุ ดังต่อไปนี
1. การบาดเจ็บ หรือเสียชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัวหรือญาติของผูเ้ อาประกันภัย หรือบุคคลใดๆ
ทีเ# ป็ นลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัย
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทีเ# ป็ น หรืออยู่ในความครอบครองดูแลของผูเ้ อาประกันภัย หรือสมาชิก
ในครอบครัวหรือญาติของผูเ้ อาประกันภัย หรือบุคคลใดๆทีเ# ป็ นลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัย
3. การเป็ นเจ้าของ หรือครอบครองทีด# นิ หรืออาคารของผูเ้ อาประกันภัย หรือของญาติของผูเ้ อาประกันภัย
4. สัตว์เลียงทีเ# ป็ นของหรืออยูใ่ นความครอบครองดูแลของผูเ้ อาประกันภัย
5. การมีกรรมสิทธิ/ การครอบครอง การใช้ยานพาหนะล้อเลือ# น การใช้ยานพาหนะทีข# บั เคลือ# น ด้วยมอเตอร์ ไฟฟา้
แบตเตอรี # หรือเครือ# งยนต์ ยานพาหนะทางนํา ยานพาหนะสะเทินนําสะเทินบก (Hovercraft) อากาศยาน อาวุธ
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6. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ# กิดจากการประกอบอาชีพ การเป็ นผูเ้ ชีย# วชาญ ธุรกิจของผูเ้ อาประกันภัยหรือของ
สมาชิกในครอบครัว
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ# กิดจากการปล่อยวัตถุ หรือสารทีเ# ป็ นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซทีท# ําลาย
สภาพแวดล้อม รวมทังการปล่อยสารพิษ หรือสารทีเ# ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หรือสวัสดิภาพของคนหรือสิง# แวดล้อม
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ# กิดจากการกระทําโดยเจตนา หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของผูเ้ อาประกันภัย
9. ความรับผิดซึง# เกิดจากสัญญาทีผ# เู้ อาประกันภัยทําขึน
10. ความรับผิดใด ๆ ซึง# เกิดหรือ สืบ เนื อ# งจากสินค้าหรือ สิง# ของใด ๆ ซึง# ผลิต ขาย จัด หา ซ่อ มแซม บริก าร หรือ
ดําเนินการโดยผูเ้ อาประกันภัยหรือผูท้ ําการแทนผูเ้ อาประกันภัย
11. ความรับผิดซึง# เกิดจากคําแนะนําหรือบริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพใด ๆ โดยผูเ้ อาประกันภัยหรือผูท้ ที # ําการแทนผู้
เอาประกันภัย
ิ ่ คคลภายนอก
กรณี เรียกร้องผลประโยชน์ ความรับผดตอบุ
1. กรณี การบาดเจ็บหรือเสียชีวิ ตของบุคคลภายนอก
1.1 กรณีเกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลภายนอก
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน โดยค่าใช้จา่ ยของบุคคลภายนอก
1.1.1 กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
1.1.2 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
1.1.3 ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล และ/หรือเอกสารอืนทีเกียวข้อง
1.1.4 สําเนาบัตรประชาชนทีเซ็นรับรองของบุคคลภายนอก
1.1.5 เอกสารอืนทีบริษทั เรียกร้อง (ถ้ามี)
1.2 กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวติ
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยทันทีทบุี คคลภายนอกเสียชีวติ และผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐาน
ดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั
1.2.1 กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
1.2.2 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
1.2.3 สําเนาใบมรณะบัตรผูเ้ สียชีวติ
1.2.4 สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
1.2.5 สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
1.2.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ สียชีวติ (ถ้ามี)
1.2.7 สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
1.2.8 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั ประโยชน์
่ พย์สิ นของบุคคลภายนอก
2. กรณี ความเสียหายตอทรั
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยทันทีททรั
ี พย์สนิ ของบุคคลภายนอกได้รบั ความสูญเสียหรือเสียหาย และ
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน
a. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
b. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
c. รูปถ่ายของความสูญเสียหรือความเสียหาย
d. ใบเสนอราคาค่าซ่อม
e. ใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สนิ ทีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย
f. หลักฐานอืน ๆ ทีเกียวข้องซึงสามารถหามาได้
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ิ
ิ
6. ผลประโยชน์ การยกเลกการเดนทาง
(WW6)
ิ
คํานยาม
การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่ วยสาหัส หมายถึง สภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ ยทีอยู่ในขัน' รุนแรง มีอาการไม่แน่นอน
แพทย์ไม่สามารถคาดคะเนผลการรักษาได้ และมีโอกาสเสียชีวติ สูง
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองการยกเลิกการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจากการทีผูเ้ อาประกันภัย
ญาติใกล้ชดิ ของผูเ้ อาประกันภัย หุน้ ส่วนธุรกิจ หรือผูเ้ ป็ นกรรมการบริษทั ร่วมกับผูเ้ อาประกันภัย
1. เสียชีวติ
่
2. บาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บปวยสาหั
ส อันมีผลคุกคามต่อชีวติ
ทัง' นี' บริษทั จะชดใช้คนื สําหรับค่าใช้จ่ายทีผูเ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปแล้ว และไม่สามารถเรียกร้องคืน ได้จากผู้ใดได้
อันเป็ นผลสืบเนืองจากการยกเลิกการเดินทางก่อนวันเริมต้นเดินทาง สูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่ เงินมัดจําค่าเดินทาง ค่าซื'อตั vวเดินทางล่วงหน้า และ/หรือค่าทีพัก ค่าอาหารทีผูเ้ อาประกันภัยได้จ่าย
ไปล่วงหน้า
เงื'อนไขความคุ้มครอง
1. ความคุม้ ครองนี'เริมมีผลบังคับตัง' แต่วนั ทีออกกรมธรรม์ประกันภัย และสิ'นสุดเมือเริมต้นระยะเวลาเดินทาง แต่ไม่
เกิน 30 วันนับจากวันทีออกกรมธรรม์ประกันภัย
่ น' เป็ นการบาดเจ็บ
2. แพทย์ผทู้ ําการรักษาพยาบาลต้องรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยนั
่
สาหัส หรือการเจ็บปวยสาหั
สซึงมีผลคุกคามต่อชีวติ
ข้อยกเว้น
การประกันภัยนีไม่คมุ้ ครองการยกเลิกการเดินทาง อันเกิดจากหรือสืบเนือ# งจากสาเหตุ ดังต่อไปนี
่
1. การเสียชีวติ การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บปวยสาหั
สซึง# มีผลคุกคามต่อชีวติ ทีเ# กิดขึนก่อนวันทําสัญญาประกันภัย
2. ภาระผูกพันทางธุรกิจ หรือหน้าทีต# ามสัญญาของผูเ้ อาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัว
ิ
ิ
การเรียกร้องผลประโยชน์ การยกเลกการเดนทาง
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั ทันทีนบั จากแจ้งการยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน โดย
ค่าใช้จา่ ยของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
่ หรือใบมรณะบัตรกรณีเสียชีวติ
3. ใบรับรองแพทย์กรณีการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
4. หนังสือยืนยันการยกเลิกการเดินทางทีระบุจาํ นวนเงินค่าปรับ จากผูข้ นส่ง บริษทั ท่องเทียว หรือตัวแทน
5. สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6. เอกสารอืนๆ ทีบริษทั อาจขอเพิมหากจําเป็ น
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ิ
่ าในการเดนทาง
7. ผลประโยชน์ ความลาช้
(WW7)
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัย ในกรณีทการออกเดิ
ี
นทางของผูข้ นส่งซึงผูเ้ อาประกันภัยได้เตรียม
เดินทางไว้แล้วต้องล่าช้าออกไปเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย “ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย” ชัวโมงติดต่อกันนับจากเวลา
ทีระบุไว้ในกําหนดการเดินทาง ซึงได้แจ้งแก่บุคคลผูเ้ อาประกันภัยอันมีสาเหตุสบื เนืองมาจาก
1. สภาพอากาศไม่เอือ' อํานวย
้
2. การชํารุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟาของเครื
องจักร หรืออุปกรณ์ของเครืองบิน หรือเรือ
เดินสมุทร หรือรถไฟ
3. การนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานของผูข้ นส่ง
บริษทั จะจ่ายเงินจํานวนตามทีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ให้แก่ผเู้ อาประกันภัยสําหรับทุก “ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย” ชัวโมงของการล่าช้า แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื'อนไข
ผูเ้ อาประกันภัยต้องส่งเอกสารทีระบุระยะเวลาและสาเหตุของความล่าช้า ทีออกโดยผูข้ นส่งให้แก่บริษทั เพือใช้
ประกอบการเรียกร้องค่าชดเชยของผูเ้ อาประกันภัย
ข้อยกเว้น
การประกันภัยนีไม่คมุ้ ครองความล่าช้าของการเดินทาง อันเกิดจากหรือสืบเนือ# งจากสาเหตุ ดังต่อไปนี
1. ผูเ้ อาประกันภัยไม่ไปรายงานตัวกับผูข้ นส่งภายในเวลาทีก# ําหนด
2. ความล่าช้านันเกิดจากการนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานของผูข้ นส่งซึง# เกิดก่อนหรือกําลังดําเนินอยู่
ขณะทีผ# เู้ อาประกันภัยขอเอาประกันภัยเดินทาง
3. ความล่าช้าทีเ# กิดจากการยกเลิกบริการของผูข้ นส่ง โดยคําสั #งหรือคําแนะนําจากรัฐบาลของ
ประเทศใดๆ
ิ
่ าในการเดนทาง
การเรียกร้องผลประโยชน์ ความลาช้
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน เพือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน โดยค่าใช้จา่ ยของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
3. หนังสือยืนยันระยะเวลาและสาเหตุของความล่าช้าซึงออกโดยผูข้ นส่ง
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
5. เอกสารอืนๆ ทีบริษทั อาจขอเพิมหากจําเป็ น
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ิ (WW8)
่ 'ยวบน
8. ผลประโยชน์ การพลาดการตอเที
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองในกรณีทผูี เ้ อาประกันภัยพลาดการต่อเทียวบินทีได้ยนื ยันการเดินทางตามตารางการ
บินแล้วในขณะทีอยูใ่ นต่างประเทศ ณ จุดทีต้องมีการเปลียนถ่ายลําอันเนืองมาจากความล่าช้าของเครืองบินเทียวทีเดินทางมายัง
จุดเปลียนถ่ายลํานัน' และไม่มเี ทียวบินอืน ๆ ทีจะสามารถเดินทางทดแทนได้ภายในระยะเวลา “ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย” ชัวโมงนับแต่เวลาทีเครืองบินเทียวทีเดินทางมายังจุดเปลียนถ่ายลํามาถึง บริษทั จะจ่ายค่าชดเชยสําหรับค่าทีพัก
ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมทีจําเป็ น แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยทีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื'อนไข
ผูเ้ อาประกันภัยต้องส่งเอกสารทีระบุระยะเวลาทีล่าช้า และสาเหตุของการพลาดการต่อเทียวบิน ทีออกโดยสายการบิน
พาณิชย์ให้แก่บริษทั เพือใช้ประกอบการเรียกร้องค่าชดเชย
ข้อยกเว้น
การประกันภัยนีไม่คมุ้ ครองการพลาดการต่อเทีย# วบิน อันเกิดจากหรือสืบเนือ# งจากสาเหตุ ดังต่อไปนี
1. ผูเ้ อาประกันภัยไม่ไปรายงานตัวทีส# ายการบิน (check in) ภายในเวลาทีก# ําหนด
2. ความประมาทเลินเล่อของบริษทั ท่องเทีย# ว หรือตัวแทนท่องเทีย# ว
3. ความล่าช้าทีเ# กิดจากการยกเลิกบริการของสายการบินพาณิชย์ โดยคําสั #งหรือคําแนะนําจากรัฐบาลของประเทศใดๆ
ิ
่ 'ยวบน
การเรียกร้องผลประโยชน์ การพลาดการตอเที
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วันเพือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน โดยค่าใช้จา่ ยของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
3. หนังสือยืนยันการพลาดการต่อเทียวบินและระบุสาเหตุของการพลาดการต่อเทียวบินซึงออกโดย
สายการบินพาณิชย์
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
5. ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน' ตามจริง
6. เอกสารอืนๆ ทีบริษทั อาจขอเพิมหากจําเป็ น
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ิ
9. ผลประโยชน์ การลดจํานวนวันเดนทาง
(WW9)
ิ
คํานยาม
ิ
การลดจํานวนวันเดนทาง
หมายถึง การทีผูเ้ อาประกันภัยลดระยะเวลาเดินทางให้สนั ' ลง หลังจากเริมต้นระยะเวลาการเดินทาง
การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่ วยสาหัส หมายถึง สภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ยทีอยู่ในขัน' รุนแรง มีอาการไม่แน่นอน
แพทย์ไม่สามารถคาดคะเนผลการรักษาได้ และมีโอกาสเสียชีวติ สูง
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองกรณีผเู้ อาประกันภัยมีความจําเป็ นทีจะต้องลดจํานวนวันเดินทางลง ในระหว่าง
ระยะเวลาเดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย โดยความจําเป็ นดังกล่าวเกิดจาก
1. การเสียชีวติ
่
2. การบาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บปวยสาหั
ส อันมีผลคุกคามต่อชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัย หรือญาติใกล้ชดิ ของ
ผูเ้ อาประกันภัย หุน้ ส่วนธุรกิจ หรือผูเ้ ป็ นกรรมการบริษทั ร่วมกับผูเ้ อาประกันภัย อันเป็ นผลทําให้ผเู้ อาประกันภัยต้องเดินทาง
กลับประเทศไทยก่อนกําหนด ซึงบริษทั จะชดใช้ค่าใช้จา่ ยให้ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย สําหรับ
1. ค่าเดินทาง ค่าทีพัก และค่าอาหารทีเกิดขึน' เนืองจากการเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกําหนด
2. ค่าปรับ หรือค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน' ตามมา หรือเงินมัดจําทีจ่ายไปล่วงหน้าหรือทีต้องจ่ายตาม สัญญา
โดยไม่สามารถเรียกคืนได้จากผูใ้ ด
ข้อยกเว้น
การประกันภัยนีไม่คมุ้ ครองค่าใช้จา่ ยการลดจํานวนวันเดินทาง อันเกิดจากหรือสืบเนือ# งจากสาเหตุ ดังต่อไปนี
1. ผูเ้ อาประกันภัยรูล้ ่วงหน้าว่าอาจจะต้องลดจํานวนวันเดินทางลงในขณะทีข# อเอาประกันภัยเดินทาง
2. การเรียกร้องทีเ# กีย# วกับการสะสมไมล์ หรือผลประโยชน์อนื # ในลักษณะเดียวกัน
ิ
การเรียกร้องผลประโยชน์ การลดจํานวนวันเดนทาง
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน เพือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน โดยค่าใช้จา่ ยของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
่ หรือใบมรณะบัตรกรณีเสียชีวติ
3. ใบรับรองแพทย์กรณีการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
4. ตั vวเครืองบินทีมีการยกเลิก
5. ใบเสร็จรับเงินค่าเดินทาง ค่าทีพัก และค่าอาหารทีเพิมขึน'
6. สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
7. เอกสารอืนๆ ทีบริษทั อาจขอเพิมหากจําเป็ น
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ิ าง (WW10)
่ าของกระเป๋าเดนท
10. ผลประโยชน์ การลาช้
ิ
คํานยาม
เครืองใช้ทจํี าเป็ น หมายถึง ของใช้ทจํี าเป็ นสําหรับชีวติ ประจําวัน เช่น แปรงสีฟนั ยาสีฟนั สบู่ เครืองนุ่ งห่ม เป็ นต้น
ความคุ้มครอง
๋ นทางของผู้เอาประกันภัย ซึงอยู่ในความดูแลของผู้ขนส่ง มาถึง
การประกันภัยนี'ให้ความคุ้มครองในกรณีกระเปาเดิ
ล่าช้า เกินกว่า “ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย” ชัวโมงติดต่อกัน หลังจากทีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปถึงจุดหมาย
ปลายทางในต่างประเทศ บริษทั จะชดใช้ค่าใช้จ่ายทีผูเ้ อาประกันภัยได้จ่ายไปเป็ นค่าเครืองใช้ทจํี าเป็ น ตามทีได้จ่ายไปจริงแต่ไม่
เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื'อนไขความคุ้มครอง
1. ค่าชดเชยทีบริษทั จ่ายให้ในข้อ ตกลงคุ้ม ครองนี' จะถูกหักออกจากจํานวนเงินทีบริษทั จะชดเชยให้ในข้อ ตกลง
๋ นทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวทีอยูใ่ นกระเปาเดิ
๋ นทาง หากต่อมาพบว่ากระเปา๋
คุม้ ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเปาเดิ
๋ นทางดังกล่าวเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายด้วย
เดินทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวทีอยูใ่ นกระเปาเดิ
2. เมือผูเ้ อาประกันภัยได้รบั ค่าชดเชยจากบริษทั แล้ว ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องกระทําทุกอย่างทีจําเป็ นตามสมควร หรือ
ตามทีบริษทั ร้องขอ เพือรักษาสิทธิของบริษทั ในการรับช่วงสิทธิเพือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก
ข้อยกเว้น
๋ นทาง อันเกิดจากหรือสืบเนือ# งจากสาเหตุ
การประกันภัยตามข้อตกลงคุม้ ครองนีไม่คุม้ ครองการล่าช้าของกระเปาเดิ
ดังต่อไปนี
1. การถูกหน่วงเหนีย# ว การถูกยึดหรือถูกริบ การถูกทําลาย โดยคําสั #งเจ้าหน้าทีศ# ุลกากร หรือพนักงาน ผูม้ อี ํานาจตาม
กฎหมาย
๋ นทาง ณ จุดสินสุดการเดินทาง
2. การล่าช้าของกระเปาเดิ
3. ค่าใช้จา่ ยทีผ# เู้ อาประกันภัยสามารถเรียกร้องจากสายการบินหรือผูข้ นส่งได้
ิ
่ าของกระเป๋าเดนทาง
การเรียกร้องผลประโยชน์ การลาช้
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน เพือประกอบการพิจารณาจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน โดยค่าใช้จา่ ยของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
3. หนังสือยืนยันการล่าช้าทีออกให้โดยสายการบิน
๋ นทางมาถึงล่าช้า
4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีระบุรายการและราคาของใช้จาํ เป็ นทีต้องซือ' เนืองจากกระเปาเดิ
5. สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6. เอกสารอืนๆ ทีบริษทั อาจขอเพิมหากจําเป็ น
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ิ
่
่ ว (WW11)
11. ผลประโยชน์ ความสูญเสียหรือความเสียหายตอกระเป
๋ าเดนทางหรื
อทรัพย์สิ นสวนตั
ิ
คํานยาม
รายการ หมายถึง จํานวน 1 ชิน' หรือ 1 คู่ หรือ 1 ชุด
่ ว หมายถึง ทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อาประกันภัย ซึงนําติดตัวไปหรือซือ' มาในระหว่างการเดินทาง และทรัพย์สนิ
ทรัพย์สิ นสวนตั
นัน' จะต้องบรรจุอยูใ่ นกระเปา๋เดินทางของผูเ้ อาประกันภัย และมิได้ถูกระบุไว้ในข้อยกเว้น
ของที' ระลึก หมายถึง สิงของทีผู้เอาประกันภัยซื'อมาหรือได้มาในระหว่างการเดินทาง เพือเป็ นเครืองเตือนความทรงจําถึง
สถานทีทีเดินทางไปท่องเทียว
ความคุ้มครอง
๋ นทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูเ้ อา
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเปาเดิ
๋ นทาง ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยอยู่ระหว่างการเดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย ตามความสูญเสีย
ประกันภัยทีอยู่ในกระเปาเดิ
หรือความเสียหายทีเกิดขึน' จริง แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หาก
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายนัน' เกิดจากการบังคับในลักษณะรุนแรง หรือโดยการขู่เข็ญจากบุคคลอืนทีต้องการ
๋ น ทางหรือ ทรัพ ย์สิน ส่ว นตัว ของผู้เ อาประกัน ภัย ทีอยู่ในกระเปาเดิ
๋ น ทางและผู้เ อาประกัน ภัย ได้เ ข้า แจ้ง ความต่ อ
กระเปาเดิ
เจ้าหน้าทีตํารวจในท้องถินทีเกิดเหตุภายใน 24 ชัวโมงนับจากเวลาทีเกิดเหตุนัน' พร้อมทัง' นํ าเอาหลักฐานการรับแจ้งความ หรือ
บันทึกประจําวันของเจ้าหน้าทีตํารวจดังกล่าวมาเป็ นหลักฐาน ในการเรียกร้องค่าชดเชยจากบริษทั
๋ นทาง และทรัพย์สินในกระเปาเดิ
๋ นทางของผู้เอา
2. ความสูญเสียหรือ ความเสียหายนัน' เกิดขึ'นในขณะทีกระเปาเดิ
ประกันภัยอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม หรือผู้ขนส่ง และความสูญ เสียหรือความเสียหายเช่นว่านี'ต้อ งมีการ
่ หารของผูข้ นส่งนัน' ๆ
รับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูบ้ ริหารของโรงแรมทีเกิดเหตุ หรือฝายบริ
เงื'อนไข
1. บริษทั จะชดเชยความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สนิ ต่อรายการและต่อครัง' ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
ตามทีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. บริษทั อาจเลือกทีจะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเป็ นเงินสด หรือเลือกทีจะซ่อมแซมเพือให้ทรัพย์สนิ ทีเสียหายดังกล่าว
กลับคืนสูส่ ภาพเดิมหรือมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิม สําหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็ นเงินสด บริษทั จะชดใช้ตามมูลค่า
ทีแท้จริงของทรัพย์สิน ซึงเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินทีเป็ นของใหม่หกั ด้วยค่าเสือมราคา ณ เวลาทีเกิดความสูญ เสีย หรือ ความ
เสียหาย แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3. เมือผู้เอาประกันภัยได้รบั การชดเชยจากบริษทั แล้ว ผู้เอาประกันภัยจะต้องกระทําทุกวิถีทางทีจําเป็ นหรือตามที
บริษทั ร้องขอ เพือรักษาสิทธิของบริษทั ในการรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก
๋ นทางหรือทรัพย์สนิ ของผูเ้ อาประกันภัย
4. ผูเ้ อาประกันภัยต้องดําเนินการทุกขัน' ตอนอย่างเหมาะสม เพือให้กระเปาเดิ
อยูใ่ นสภาพทีปลอดภัย และได้รบั การดูแลรักษาตามสมควร
้ น รักษา หรือลดความสูญเสียหรือความเสียหาย
5. ผูเ้ อาประกันภัยต้องดําเนินการทุกขัน' ตอนทีพึงกระทําได้เพือปองกั
๋ นทางหรือทรัพย์สนิ ส่วนตัว รวมทัง' พยายามนํ ากระเปาเดิ
๋ นทางทีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายกลับมาตาม
ต่อกระเปาเดิ
วิสยั ทีวิญxูชนพึงปฏิบตั ิ
6. ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีตํารวจในท้องทีทีเกิดเหตุภายใน 24 ชัวโมง นับจากเวลาทีเกิดเหตุ หรือ
๋ นทางหรือ ทรัพย์สนิ ส่วนตัวเกิดความสูญ เสียหรือความ
แจ้งผู้ขนส่ง หรือโรงแรมภายใน 24 ชัวโมง หลังจากพบว่ากระเปาเดิ
เสียหายในขณะทีอยู่ในความดูแลของผู้ข นส่งหรือ โรงแรม พร้อ มทัง' นํ า เอกสารการรับ แจ้ง ความ หรือ บันทึกประจําวันของ
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เจ้าหน้าทีตํารวจ หรือเอกสารจากผู้ขนส่ง (Property Irregularity Report) หรือจากโรงแรม มาเป็ นหลักฐานในการเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากบริษทั
ข้อยกเว้น
การประกันภัยนีไม่คมุ้ ครอง
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี'
1.1 โบราณวัตถุ เครืองใช้ภายในบ้าน เครืองประดับมีค่าประเภททอง เงิน เพชรพลอย หินมีค่า เครืองทอง
เครืองเงิน ของทีระลึก เครืองเสียง วิทยุ โทรทัศน์ พันธบัตร คูปอง หลักทรัพย์ แสตมป์ และเอกสารทุกชนิด เงิน เช็คเดินทาง
ตั vวเงิน เครืองแก้ว คอมแพคดิสก์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ข้อมูลทีบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ ในเทปหรือใน
อุปกรณ์ เก็บ ข้อ มูลอืน โปรแกรมสําเร็จรูปและอุปกรณ์ เสริมของคอมพิวเตอร์ เกมส์วีดีโอรวมทัง' เครืองเล่น คอนแทคเลนส์
ั ย ง รถเข็น สํ า หรับ คนพิก าร ฟนปลอม
ั
เครืองดนตรี เครืองช่ ว ยการฟงเสี
อวัย วะเทีย ม จัก รยาน ยานพาหนะทีเดิน ด้ว ย
เครืองจักรกลและอุปกรณ์สว่ นควบ สินค้าตัวอย่าง ทรัพย์สนิ หรืออุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องกับธุรกิจหรืออาชีพของผูเ้ อาประกันภัย สุรา
และเครืองดืมทุกชนิดทีมีสว่ นผสมของแอลกอฮอล์
2. ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนือ# งจากสาเหตุ ดังต่อไปนี
2.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ# กิดกับทรัพย์สนิ ทีง# ่ายต่อการแตกหัก (Fragile articles) เว้นแต่เป็ นความ
เสียหายทีเ# กิดจากไฟไหม้ยานพาหนะทีผ# เู้ อาประกันภัยโดยสารอยู่
2.2 ความสูญเสียหรือความเสียหายทีม# สี าเหตุจากสภาพอากาศหรืออุณหภูมทิ ไี # ม่คงที # การสึกหรอหรือการสึกกร่อน
การเสือ# มสภาพทีละน้ อย แมลงกัดกิน สัตว์ทําลาย การเสือ# มสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายทีเ# กิดขึนเนือ# งจากขันตอนการ
ดําเนินการโดยผูเ้ อาประกันภัย เพือ# การซ่อมแซม การทําความสะอาด หรือการดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สนิ
๋ นทางทีส# ง่ ไปล่วงหน้า หรือของทีร# ะลึก หรือทรัพย์สนิ ทีส# ง่ ไปทางไปรษณีย์
2.3. กระเปาเดิ
หรือแยกขนส่งไปต่างหาก โดยมิได้ไปด้วยกันกับผูเ้ อาประกันภัย
2.4. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ# กิดจากการรั #วหรือการซึมของทรัพย์สนิ ทีเ# ป็ นผงหรือของเหลวทีเ# ก็บหรือ
๋ นทาง
บรรจุอยูใ่ นกระเปาเดิ
2.5. การถูกหน่วงเหนีย# ว การถูกยึดหรือถูกริบ การถูกทําลาย โดยคําสั #งเจ้าหน้าทีศ# ุลกากร หรือพนักงานผูม้ อี ํานาจ
ตามกฎหมาย
๋ นทางทีถ# ูกวางทิงไว้ในสถานทีส# าธารณะโดยขาดผูด้ ูแล หรือการ
2.6. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเปาเดิ
๋ นทางในยานพาหนะใดๆหรือในสถานทีส# าธารณะ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ# ป็ นผลมา
ทีผ# เู้ อาประกันภัยลืมกระเปาเดิ
จากการละเลยของผูเ้ อาประกันภัยในการดูแลรักษาตามสมควรเพือ# ความปลอดภัยของทรัพย์สนิ นันๆ
2.7. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทีไ# ด้รบั การชดใช้จากโรงแรมหรือผูข้ นส่งแล้ว
๋ นทางขณะอยูบ่ นรถทีไ# ม่มผี ดู้ แู ล
2.8. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเปาเดิ
2.9. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าหรือตัวอย่างสินค้า
2.10 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อข้อมูลทีบ# นั ทึกอยูใ่ นเทป ดิสก์ โปรแกรมหรือสิง# อืน# ใด
ิ
่
่ ว
การเรียกร้องผลประโยชน์ ความสูญเสียหรือความเสียหายตอกระเป
๋ าเดนทางหรื
อทรัพย์สิ นสวนตั
ผู้เอาประกันภัยจะต้อ งส่งหลักฐานดังต่อไปนี' ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน เพือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน โดยค่าใช้จา่ ยของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
3. หนังสือยืนยันความสูญเสียหรือความเสียหาย (Property Irregularity Report) ทีออกให้โดย
สายการบิน ผูข้ นส่ง ผูบ้ ริหารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสูญเสียหรือความเสียหาย
4. ใบแจ้งความหรือบันทึกประจําวันของตํารวจ
5. สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6. เอกสารอืนๆ ทีบริษทั อาจขอเพิมหากจําเป็ น
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ิ ่ ว (WW12)
12. ผลประโยชน์ ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงนสวนตั
ิ
คํานยาม
ิ ่ ว หมายถึง ธนบัตรหรือ เหรียญกษาปณ์ ทีชําระหนี' ได้ตามกฎหมาย เช็คทีธนาคารรับรองการจ่ายเงิน ธนบัตรที
เงนสวนตั
ธนาคารออกจํา หน่ า ยเพือการเดิน ทาง ธนาณัติ เช็คไปรษณี ย์ ตั vวเดินทาง ตั vวโรงแรมและตั vวท่ อ งเทียวอืนๆ ซึงสามารถ
๋ น หรือกระเปาถื
๋ อ
เปลียนเป็ นเงินสด ตั vวนํ'ามัน บัตรโทรศัพท์ กระเปาเงิ
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย ในขณะทีผู้เอา
ประกันภัยอยูร่ ะหว่างการเดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย เนืองจากการโจรกรรมไปจากตูน้ ิรภัยของโรงแรมทีผูเ้ อาประกันภัย
ลงทะเบียนเข้าพักในฐานะแขกของโรงแรม หรือจากการทีผูเ้ อาประกันภัยถูกจีบ' งั คับ ถูกขู่เข็ญหรือถูกกระทําด้วยความรุนแรง
เพือชิงทรัพย์ บริษทั จะจ่ายค่าชดเชยให้เป็ นจํานวนเงินตามความสูญเสียหรือความเสียหายทีเกิดขึน' จริง แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอา
ประกันภัยตามทีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
เงื'อนไข
1. ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีตํารวจในท้องทีทีเกิดเหตุ หรือแจ้งความต่อผูม้ อี ํานาจหน้าทีในท้องถิน
นัน' หรือแจ้งต่อผูบ้ ริหารของโรงแรมภายใน 24 ชัวโมงนับจากเวลาทีเกิดเหตุ และผูเ้ อาประกันภัยได้นําเอาบันทึกประจําวันของ
เจ้าหน้าทีตํารวจหรือหนังสือรับแจ้งความจากผู้มอี ํานาจหน้าทีในท้องถินนัน' หรือเอกสารจากผู้บริหารของโรงแรมมาให้บริษทั
เพือเป็ นเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
้ นไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือถูกโจรกรรม
2. ผู้เอาประกันภัยได้ดําเนินการตามสมควรทีจะปองกั
ตามวิสยั ของวิญxูชนพึงปฏิบตั ิ
ข้อยกเว้น
การประกันภัยนี ไม่คุ้ม ครองความสูญ เสียหรือ ความเสียหายของเงินส่วนตัว อันเกิด จากหรือ สืบ เนื อ# งจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเช็คเดินทางทีผ# ู้ออกเช็ค หรือตัวแทนของผู้ออกเช็คสามารถออกเช็คเดินทาง
ฉบับใหม่ท ดแทนเช็คเดินทางฉบับเดิม ทีส# ูญ เสียหรือเสียหาย หรือเอกสารอืน# ทีผ# ู้อ อกเอกสารหรือตัวแทนของผู้ออกเอกสาร
สามารถออกเอกสารฉบับใหม่ทดแทนเอกสารฉบับเดิมได้
2. ความเสียหายทางการเงิน ทีส# บื เนือ# งมาจากการปลอมแปลงเอกสาร ความผิดพลาด หรือการละเลยในการทําบัญชี
หรือการจ่ายเงิน
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายเนือ# งจากการลดค่าของเงินตรา
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายทีไ# ด้รบั การชดใช้จากโรงแรมหรือผูข้ นส่ง
ิ ่ ว
การเรียกร้องผลประโยชน์ ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงนสวนตั
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี'ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน เพือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน โดยค่าใช้จา่ ยของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
3. หนังสือยืนยันความสูญเสียทีออกให้โดยผูบ้ ริหารโรงแรมโดยระบุรายละเอียดของความ สูญเสียหรือความเสียหาย
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4. ใบแจ้งความหรือบันทึกประจําวันของตํารวจ
5. ใบเสร็จรับเงินของการแลกเปลียนเงินตรา หรือการซือ' เช็คเดินทาง
6. สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
7. เอกสารอืนๆ ทีบริษทั อาจขอเพิมหากจําเป็ น
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ข้อตกลงคุ้มครอง
ิ
13. ผลประโยชน์ การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดนทาง
(WW13)
ิ
คํานยาม
ิ
เอกสารการเดนทาง
หมายถึง หนังสือเดินทาง วีซ่า รวมทัง' บัตรโดยสารสําหรับการเดินทาง
ิ
บัตรโดยสารสําหรับการเดนทาง
หมายถึง บัตรโดยสารทีผูโ้ ดยสารชําระค่าโดยสารแก่ผขู้ นส่งซึงดําเนินการ โดยมีใบอนุญาต
อย่างถูกต้องเพือการขนส่ง
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองถึงการสูญหายของเอกสารการเดินทาง ขณะทีผูเ้ อาประกันภัยอยู่ระหว่างการเดินทาง
ภายในระยะเวลาประกันภัย หากเอกสารการเดินทางดังกล่าวสูญ หาย หรือสูญ เสียเนื องจากถูกโจรกรรมไปจากตู้นิรภัยของ
โรงแรมทีผูเ้ อาประกันภัยลงทะเบียนเข้าพักในฐานะแขกของโรงแรม หรือเนืองจากถูกจีบ' งั คับ ถูกขู่เข็ญ หรือถูกกระทําด้วยความ
รุนแรง โดยบริษทั จะจ่ายค่าชดเชยตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน' จริง แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในหน้ าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย สําหรับค่าเดินทาง ค่าทีพักทีเพิมขึน' และค่าธรรมเนียมในการจัดทําหนังสือเดินทางชัวคราวในต่างประเทศ
เพือวัตถุประสงค์ในการเดินทางกลับประเทศเท่านัน'
เงื'อนไข
1. ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีตํารวจในท้องทีทีเกิดเหตุ หรือแจ้งความต่อผูม้ อี ํานาจหน้าทีในท้องถิน
นัน' หรือแจ้งต่อผูบ้ ริหารของโรงแรม ภายใน 24 ชัวโมง นับจากเวลาทีเกิดเหตุและผูเ้ อาประกันภัยได้นําเอาบันทึกประจําวันของ
เจ้าหน้าทีตํารวจ หรือหนังสือรับแจ้งความจากผูม้ อี ํานาจหน้าทีในท้องถินนัน' หรือเอกสารจากผูบ้ ริหารของโรงแรมมาให้บริษทั
เพือเป็ นเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
้ นไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ตามวิสยั ของวิญxูชน
2. ผูเ้ อาประกันภัยได้ดาํ เนินการตามสมควรทีจะปองกั
พึงปฏิบตั ิ
ิ
การเรียกร้องผลประโยชน์ การสูญหายของเอกสารการเดนทาง
ผู้เอาประกันภัยจะต้อ งส่งหลักฐานดังต่อไปนี' ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน เพือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน โดยค่าใช้จา่ ยของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
3. หนังสือยืนยันความสูญเสียทีออกให้โดยผูบ้ ริหารโรงแรม
4. ใบแจ้งความหรือบันทึกประจําวันของตํารวจ
5. ใบเสร็จรับเงินทีแสดงค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารเดินทางฉบับใหม่ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกิดขึ'น เช่น ค่า
เดินทาง ค่าทีพักทีเพิมขึน'
6. สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
7. เอกสารอืนๆ ทีบริษทั อาจขอเพิมหากจําเป็ น
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ข้อตกลงคุ้มครอง
14. ผลประโยชน์ การเยี'ยมไข้ (WW14)
ความคุ้มครอง
่
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองการเยียมไข้ผูเ้ อาประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวในฐานะผูป้ วย
ในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในต่างประเทศเป็ นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน เนืองจากการบาดเจ็บหรือการ
่ เกิดขึน' ระหว่างการเดินทางในต่างประเทศภายในระยะเวลาประกันภัย โดยมีเงือนไขว่า
เจ็บปวยที
่
1. สภาพการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยของผู
เ้ อาประกันภัยไม่เหมาะสมต่อการเคลือนย้าย และ
2. ไม่มญ
ี าติใกล้ชดิ หรือเพือนของผูเ้ อาประกันภัยอยูด่ ว้ ยกันกับผูเ้ อาประกันภัย
บริษทั จะจัดหาและจ่ายค่าตั vวเครืองบินโดยสารชัน' ประหยัดสําหรับการเดินทางไปและกลับให้แก่ญาติใกล้ชดิ หรือเพือนของผูเ้ อา
ประกันภัยจํานวน 1 คน ในการเดินทางไปเยียมไข้ผเู้ อาประกันภัย
เงื'อนไขความคุ้มครอง
บริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาว่าการเยียมไข้มคี วามจําเป็ นและมีผลต่อการรักษาพยาบาล และการเยียมไข้ดงั กล่าวนี'จะต้อง
ได้รบั ความยินยอมจากบริษทั หรือบริการสายด่วนก่อนการเดินทาง
การเรียกร้องผลประโยชน์ การเยี'ยมไข้
ผู้เอาประกันภัยจะต้อ งส่งหลักฐานดังต่อไปนี' ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน เพือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน โดยค่าใช้จา่ ยของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
3. ผูเ้ อาประกันภัยหรือตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งบริษทั หรือบริการสายด่วนโดยไม่ชกั ช้า
4. เอกสารยืนยันจากแพทย์ผใู้ ห้การรักษาระบุหา้ มการเคลือนย้ายผูเ้ อาประกันภัย
่
5. หลักฐานยืนยันว่าผูเ้ อาประกันภัยปวยอยู
ต่ ่างประเทศเพียงลําพัง
6. สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
7. เอกสารอืนๆ ทีบริษทั อาจขอเพิมหากจําเป็ น
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ข้อตกลงคุ้มครอง
่ ้เยาว์กลับประเทศ (WW15)
15. ผลประโยชน์ การสงผู
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองถึงการส่งผูเ้ ยาว์กลับประเทศ หากบุตรของผูเ้ อาประกันภัยทีมีอายุ 21 ปี หรือตํ
กว่าซึงเดินทางไปกับผูเ้ อาประกันภัย ถูกทิ'งให้อยู่โดยลําพังแต่เพียงผู้เดียวในต่างประเทศ เนืองจากผู้เอาประกันภัยได้รบั การ
่ หรือ ผู้เอาประกันภัยได้รบั การเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ น หรือการเคลือนย้ายกลับ
บาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
ประเทศถินฐาน ในระหว่างระยะเวลาการเดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย บริษทั จะจัดหาและจ่ายเงินค่าตั vวโดยสารเครืองบิน
ชัน' ประหยัด เพือนําตัวบุตรของผูเ้ อาประกันภัยกลับประเทศถินฐาน
เงื'อนไขความคุ้มครอง
บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเป็ นผู้พจิ ารณาว่าการส่งผู้เยาว์กลับประเทศถินฐานดังกล่าวเป็ นสิงจําเป็ น และการส่งผู้เยาว์
กลับประเทศถินฐานดังกล่าวนี'จะต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั หรือบริการสายด่วนก่อนการเดินทาง
่ ้เยาว์กลับประเทศ
การเรียกร้องผลประโยชน์ การสงผู
ผู้เอาประกันภัยจะต้อ งส่งหลักฐานดังต่อไปนี' ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน เพือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน โดยค่าใช้จา่ ยของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
่
3. ใบรับรองแพทย์ทระบุ
ี อาการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของผู
เ้ อาประกันภัย
4. เอกสารยืนยันจากแพทย์ผใู้ ห้การรักษาระบุเหตุผลในการเคลือนย้ายผูเ้ อาประกันภัยฉุกเฉิน
5. ผูเ้ อาประกันภัยหรือตัวแทนของผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งบริษทั หรือบริการ สายด่วนโดยไม่ชกั ช้า
6. สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยและของบุตร
7. เอกสารอืนๆ ทีบริษทั อาจขอเพิมหากจําเป็ น
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ข้อตกลงคุ้มครอง
16. ผลประโยชน์ การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (WW16)
ิ
คํานยาม
่
เหตุการณ์ซึ'งไมอาจคาดการณ์
ได้ หมายถึง
1. สภาพอากาศไม่เอือ' อํานวยหรือเกิดภัยธรรมชาติ
2. เครืองยนต์ของเครืองบินขัดข้องหรือชํารุด
3. ผูเ้ อาประกันภัยถูกปฏิเสธไม่ให้ขน'ึ เครืองบิน เนืองจากสายการบินขายตั vวโดยสารเกินจํานวนทีนังบนเครืองบิน
่
4. ผูเ้ อาประกันภัยได้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บปวย
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี'ให้ความคุม้ ครองการขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ หากการเดินทางกลับของ ผูเ้ อาประกันภัยถูกเลือน
ออกไป โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซงไม่
ึ อาจคาดการณ์ได้ขา้ งต้น ซึงอยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย บริษทั จะ
ขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเพือคุม้ ครองช่วงระยะเวลาทีถูกเลือนออกไป โดยผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งจ่ายเบีย' ประกันภัย
่ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
เพิมเติม ทัง' นี' การขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเนืองจากผูเ้ อาประกันภัยได้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บปวย
บริการสายด่วน และ/หรือแพทย์ผใู้ ห้การรักษา ส่วนการขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเนืองจากสาเหตุอนๆ
ื ทีคุม้ ครองข้างต้น
จะขยายได้สงู สุดไม่เกิน 15 วัน
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ข้อตกลงคุ้มครอง
่
17. ผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ระหวางการพั
กรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
อันเนื' องมาจากอุบตั ิ เหตุและการเจ็บป่ วย (WW17)
ิ
คํานยาม
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ จํี าเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชัวโมง
่
ซึงต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ วยใน
โดยได้รบั การวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์ตามข้อบ่งชี'ซงเป็
ึ นมาตรฐานทางการแพทย์ และ
่ น' ๆ และให้รวมถึงกรณีรบั ตัวไว้เป็ นผูป้ วยใน
่
ในระยะเวลาทีเหมาะสมสําหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยนั
แล้วต่อมา
เสียชีวติ ก่อนครบ 6 ชัวโมง
ความคุ้มครอง
่ จนต้อ งเข้าพัก รัก ษาตัวในฐานะผู้ป่วยในใน
การประกันภัย นี' ใ ห้ความคุ้ม ครองการการบาดเจ็บหรือ การเจ็บ ปวย
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในระหว่างระยะเวลาการเดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย ตามความจําเป็ นทาง
การแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ บริษทั จะจ่ายค่าชดเชยรายได้รายวันให้ทุก 24 ชัวโมงเต็ม ตามจํานวนวันทีเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน และจํานวนเงิน เอาประกันภัยตามทีระบุใ นหน้ า ตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย แต่สงู สุดไม่เกิน 20 วันต่อการเดินทางแต่ละครัง' โดยมีเงือนไขดังต่อไปนี'
่
การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ปวยในใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมนัน' ต้องเกิดขึ'นภายใน 30 วัน
่
หลังจากการเกิดอุบตั เิ หตุ (กรณีเกิดการบาดเจ็บเนืองจากอุบตั เิ หตุ) การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผูป้ วยในในโรงพยาบาลหรื
อ
สถานพยาบาลเวชกรรมดังกล่าว เป็ นสิงทีแพทย์ลงความเห็นว่ามีความจําเป็ น และไม่สามารถเลือนการรักษาออกไปได้จนกว่าผู้
เอาประกันภัยเดินทางกลับประเทศไทย
ิ ทหรือบรการสายดวนทุ
ิ
่ กครังที
ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งบรษั
C 'เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน
ข้อยกเว้น
่
การประกันภัยนีไม่คมุ้ ครองค่าใช้จา่ ยจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายทีเ# กิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
(รวมทังภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติทเี # กิดจาก
่ ย# งั มิได้รกั ษาให้หายก่อนวันทําสัญญาประกันภัยหรือสภาพการบาดเจ็บ
1. โรคเรือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที
่ ก# ําลังเป็ นอยู่หรือมีอาการกําเริบของโรคทีส# บื เนือ# งจากสภาพทางการแพทย์ทเี # ป็ นอยู่ การตรวจรักษาภาวะที #
หรือการเจ็บปวยที
ั
เป็ นมาแต่กําเนิด (Congenital) หรือปญหาด้
านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
ั
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพือ# เสริมสวย หรือการแก้ไขปญหาผิ
วพรรณ สิว ฝา้ กระ รังแค ผมร่วงหรือการ
ควบคุมนํ าหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลกั ษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็ นการตกแต่งบาดแผลอันเนือ# งมาจากอุบตั เิ หตุทีไ# ด้รบั ความ
คุม้ ครอง
ั
3. การตังครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตังครรภ์ การแก้ไขปญหาการมี
บุตรยาก
(รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด
4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
้ น การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพือ# ชะลอการเสือ# มของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนใน
5. การตรวจรักษา หรือการปองกั
วัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสือ# มสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
6. การตรวจสุขภาพทั #วไป การร้องขอเข้าอยู่รกั ษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือร้องขอการ
ผ่าตัด การพักฟื น หรือการพักเพือ# การฟื นฟูหรือการรักษาโดยวิธใี ห้พกั อยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพือ# หาสาเหตุใดๆ ทีไ# ม่
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เกีย# วข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือ
่ การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพือ# สาเหตุ ซึง# ไม่ใช่ความจําเป็ นทางการแพทย์ หรือไม่เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
การเจ็บปวย
7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกีย# วกับสายตา การทําเลสิค ค่าใช้จา่ ยสําหรับอุปกรณ์เพือ# ช่วยในการมองเห็นหรือการ
รักษาความผิดปกติของการมองเห็น
ั
8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกีย# วกับฟนั หรือเหงือก การทําฟนปลอม
การครอบฟนั การรักษารากฟนั อุดฟนั การ
ั ยม ยกเว้นในกรณีจําเป็ นอันเนือ# งจากการบาดเจ็บโดยอุบตั เิ หตุ ทังนีไม่รวมค่าฟนั
จัดฟนั ขูดหินปูน ถอนฟนั การใส่รากฟนเที
ั
ั อใส่รากเทียม
ปลอม การครอบฟนและการรั
กษารากฟนหรื
9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี # สุรา หรือสารออกฤทธิต/ ่อจิตประสาท
10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคทีเ# กีย# วเนือ# งกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความ
ผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสนั ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล
11. การตรวจรักษาทีย# งั อยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจ ขณะหลับ การตรวจ
หรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
้ นโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนปองกั
้ นโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทําร้าย
12. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนปองกั
้ นบาดทะยัก ภายหลังได้รบั การบาดเจ็บ
และวัคซีนปองกั
ั บนั รวมถึงแพทย์ทางเลือก เช่น การฝงเข็
ั ม ธรรมชาติบําบัด การรักษาโดยการ
13. การตรวจรักษาทีไ# ม่ใช่แผนปจจุ
นวดและการกดจุด เป็ นต้น
14. ค่าใช้จ่ายทีเ# กิดจากการตรวจรักษาพยาบาลทีผ# ู้ได้รบั ความคุ้มครอง ซึง# เป็ นแพทย์ส ั #ง ให้แก่ตวั เอง รวมทัง
ค่าใช้จา่ ยทีเ# กิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผูซ้ งึ # เป็ น บิดา มารดา คูส่ มรส หรือบุตรของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
15. ค่าใช้จา่ ยทีไ# ม่เกีย# วข้องกับการรักษาพยาบาล ได้แก่คา่ โทรศัพท์ ค่าอาหารพิเศษ ค่าเครือ# งดืม# ค่าหนังสือพิมพ์ เป็ น
ต้น
16. อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครือ# งช่วยให้ได้ยนิ (Hearing Aid) เครือ# งช่วยการพูด (Speech
Device) เครือ# งกระตุน้ หัวใจทุกชนิด
17. การบาดเจ็บทีเ# กิดขึนขณะทีผ# ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีสว่ นยั #วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
18. การบาดเจ็บทีเ# กิดขึนขณะทีผ# ูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองก่ออาชญากรรมทีม# คี วามผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือ
หลบหนีการจับกุม
19. การบาดเจ็บทีเ# กิดขึนขณะทีผ# ูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ต
สกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพือ# รักษาชีวติ ) ขณะกําลังขึนหรือกําลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ
เครือ# งร่อน เล่นบันจีจั mมพ์ ดํานําทีต# อ้ งใช้ถงั อากาศและเครือ# งช่วยหายใจใต้นํา
20. การบาดเจ็บทีเ# กิดขึนขณะทีผ# ูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองกําลังขึนหรือกําลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานทีม# ไิ ด้จด
ทะเบียนเพือ# บรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
21. การบาดเจ็บทีเ# กิดขึนขณะทีผ# ไู้ ด้รบั ความคุม้ ครองขับขีห# รือปฏิบตั หิ น้าทีเ# ป็ นพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ
22. การบาดเจ็บทีเ# กิดขึนขณะผูเ้ อาประกันภัยกําลังขับขีห# รือโดยสารรถจักรยานยนต์
23. การบาดเจ็บทีเ# กิดขึนขณะผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองปฏิบตั หิ น้าทีเ# ป็ นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั กิ าร
ในสงคราม หรือปราบปราม
24. การผ่าตัดหรือการรักษาพยาบาลใดๆ ทีแ# พทย์ของบริษทั ลงความเห็นว่าไม่จําเป็ น หรือสามารถ เลือ# นการรักษา
ออกไปก่อนได้ จนกว่าผูเ้ อาประกันภัยจะเดินทางกลับประเทศไทย
25. ขณะทีผ# เู้ อาประกันภัยทํางานในสถานที # ทีม# คี วามเสีย# งสูง หรืองานใช้แรงงาน ใช้เครือ# งจักรกล
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SAFETY INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/5-6 อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
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ิ
่
การเรียกร้องผลประโยชน์ การชดเชยเงนสดระหวางการพั
กรักษาตัวในโรงพยาบาล
ผู้เอาประกันภัยจะต้อ งส่งหลักฐานดังต่อไปนี' ให้แก่บริษทั ภายใน 30 วัน เพือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน โดยค่าใช้จา่ ยของผูเ้ อาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
2. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกําหนดโดยบริษทั
3. ใบรับรองแพทย์/รายงานของแพทย์ (Medical Report)
4. ใบแจ้งหนี'/ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล
5. สําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
6. เอกสารอืนๆ ทีบริษทั อาจขอเพิมหากจําเป็ น
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